
  
 

 

 

 

  

 



  
 

 

 
 
 

Descrição das Coberturas por procedimento 

 
Rol ANS 
 

 
 

 
 

Especialidade Procedimentos 

Consulta Consulta inicial 

Urgência 

Imobilização dentária por trauma 

Tratamento de hemorragia bucal 

Pulpectomia 

Recimentação de peça protética 

Tratamento de alveolite 

Colagem de fragmentos 

Incisão e drenagem de abscesso extra-oral 

Incisão e drenagem de abscesso intra-oral 

Reimplante de dente avulsionado 

Consulta de urgência 

Redução de Luxação da ATM 

Cirurgia 

Ulotomia/ulectomia 

Extração de dentes decíduos 

Extração simples 

Extração de dentes inclusos ou impactados 

Teste de fluxo salivar 

Exérese de pequenos cistos de mandíbula / Maxila 

Alveoloplastia (por arcada) 

Aprofundamento de vestíbulo 

Frenectomia do lábio 

Frenectomia da língua 

Redução de tuberosidade unilateral 

Remoção de Tórus 

 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

Especialidade Procedimentos 

 

Remoção ou correção de bridas musculares 

Biópsia 

Trat. cir. de fístula buconasal ou bucossinusal 

Excisão de mucocele 

Excisão de rânula 

Extração com retalho 

Fratura alvéolo-dentária/Redução cruenta 

Fratura alvéolo-dentária/Redução incruenta 

Exodontia de raiz residual sem retalho 

Dentística 

Restauração de amálgama 1 face 

Restauração de amálgama 2 faces 

Restauração de amálgama 3 ou mais faces 

Restauração de resina foto anterior 1 face 

Restauração de resina foto anterior 2 faces 

Restauração de resina foto anterior 3 faces 

Restauração de resina foto anterior c/ comprometimento de ângulo 

Restauração de resina foto posterior 1 face 

Restauração de resina foto posterior 2 faces 

Restauração de resina foto posterior 3 ou mais faces 

Pino de retenção 

Restauração de ionômero de vidro 

Restauração de superfície radicular 

Radiologia 

Radiografia periapical 

Radiografia Interproximal 

Radiografia Panorâmica 

Radiografia oclusal 

Radiografia Periapical Completa (Levantamento Radiográfico) 

Odontopediatria 
Mumificação pulpar 

Condicionamento em Odontologia 

 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

Especialidade Procedimentos 

 

Mantenedor fixo bilateral (Tipo Coroa Aço) 

Coroa de aço ou policarbonato 

Selante oclusal por elemento 

Pulpotomia 

Prevenção 

Controle de placa e orientação em higiene 

Profilaxia e polimento coronário (2 arcadas) 

Aplicação de flúor (2 arcadas) 

Endodontia 

Endodontia 1 conduto 

Endodontia 2 condutos 

Endodontia 3 ou mais condutos 

Retratamento 1 conduto 

Retratamento 2 condutos 

Retratamento 3 ou mais condutos 

Remoção de pino intra 

Clareamento de dentes desvitalizados 

Apicectomia unirradicular 

Apicectomia unirradicular com retrógrada 

Apicectomia birradicular 

Apicectomia birradicular com retrógrada 

Apicectomia trirradicular 

Apicectomia trirradicular com retrógrada 

Tratamento de perfuração 

Periodontia 

Gengivectomia, gengivoplastia por segmento 

Imobilização dentária/esplintagem 

Tratamento de abscesso periodontal 

Hemissecção 

Aumento de coroa clínica 

Raspagem subgengival por segmento. 

 

  



  
 

 

 

 

 

 

Especialidade Procedimentos 

 
Raspagem, alisamento e polimento coronário arcadas 

Tratamento de perfuração 

Prótese 

Reabilitação com coroa total de cerômero unitária – inclui peça protética 

Reabilitação com coroa total metálica unitária 

Reabilitação com núcleo metálico fundido / núcleo pré-fabricado 
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